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Program deltager 

Dag Kl. Fagprogram deltager 

Søndag 

24. juli 

15.00 NØK styremøde  

 fra kl. 

14.00 

Ankomst Selfoss for deltagere og 

medfølgere 

 

 17.00 Åbningsprogram i Selfosskirke 

  - Velkommen til NØK 2022 Johannes Torfason, NØK’s 

styreformand 

  - Island i dag 

 

Sigurður Ingi Jóhannsson, 

minister for infrastruktur 

  - Velkommen til Selfoss Fjóla Kristinsdóttir, 

kommunestyrer 

  - Musik mellom taler  

 18.30 Apertif i Skyrland museum  

 19.30 Middag og samvær  

Mandag 

25. juli 

07.00-

08.30 

Morgenmad  

 Tema 1 - Klima- og miljø, velfærd 

   Klima- og miljø Mødeleder: Jakob Sehested 

 08.30 Indledningsforedrag / oversigt - 

fremtidens krav… 

Torfi Jóhannesson, afdelingschef, 

Nordisk Ministerråd (Teams) 

 08.50 Betydning for det globale klima Terhi Mehtiö, forsker, Luke 

(Teams) 

 09.10 Spørgsmåler og diskussion med Terhi  

 09.20 Kvægproduktions rolle i fødervaresystemer Johanna Karlsson, foderexpert, 

Växa (Teams) 

 09.40 Spørgsmåler og diskussion med Johanna  

 09.45 Kilder till emissioner Rebecca Danielsson, forsker, SLU 

(Teams) 

 10.05 Spørgsmåler og diskussion med Rebecca  

 10.10 KAFFE  

  Kvægproduktion og miljø Mødeleder: Jakob Sehested 

 10.30 „Carbon footprint“ i lantbruget - 

indledning 

Jesper Lehmann, 

Landbrugsstyrelsen (Teams) 

 10.50 Spørgsmåler og diskussion med Jesper  

 11.00 Kan vi beholde markedsandelen for mælk 

og kød? 

Trond Reierstad, bonde og 

tidligere styreleder i TINE 

 11.20 Fremtidens energikilder i landbruget Fredrik Ek, bioenergirådgiver, 

ProAgria (Teams) 

 11.40 Spørgsmåler og diskussion med Fredrik  

 11.50 Tilpasning til klimaændringer - hvad 

betyder det for min gård? 

Vegard Smenes, bonde og 

styreleder i Geno 

 12.10 FROKOST  
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  Kvægproduktion og miljø, forts. Mødeleder: 

 13.00 Avl for en klimavenlig ko Søren Borchersen, udvikling- og 

forskningsleder, Viking Genetics 

(Teams) 
 13.20 Spørgsmåler og diskussion med Søren  

 13.30 Forhindringer og muligheder for øget 

naturgræsning set fra 

landmandsperspektiv - vidensoverblik 

Anna Hessle, forsker og 

institutleder, SLU 

 13.50 Diskussion  

 14.00 Forlænget laktation Jakob Sehested, centerleder, 

ICROFS 

 14.20 Klimavenlig fodring af den højtydende 

malkeko 

Niels Martin Nielsen og Karsten 

Jensen, kvægrådgivere, 

KvægXperten og Sagro 

 14.40 Diskussion  

  15.10 KAFFE  

 15.45 I. NØK‘iadens fællestur – afgang fra Hotel Selfoss med busser 

 16.30   - Besøg til Thingvellir – fortælle om stedets historie m.m. 

 19.00   - Middag i Friðheimar–gartneri, rundvisning og tomatsmag 

 22.00   - Afgang til Selfoss – ankomst om kl. 22.30 

   

Tirsdag 

26. juli 

07.00-

08.30 

Morgenmad 

 Tema 2 - Nordisk samarbejde og mælkeproduktion i Norden 

   Produktionsgrænsninger og 

generationsskiftningar 

Mødeleder: 

 08.30 
Produktionsgrænsninger - miljø, klima, 

mælke-kvota eller ingen kvota – 

erfaringer, visioner 

Baldur Helgi Benjamínsson, 

bonde 

 08.50 Niclas Sjöskog, mælkprodusent 

og politiker 

 09.10 Generationsskiftninger – nye ejerforme Lars Pedersen, bonde 

 09.30 Diskussion om foredragene i formiddagen og i går eftermiddags 

 10.00 KAFFE  

  Værktøjer for moderne 

produktionsstyring 

Mødeleder: 

 10.20 NorFor – betydning for klima Jóhannes Sveinbjörnsson, LbhÍ 

 10.40 Hvordan opnår vi velfungerende vom? Om 

urea-analyser og novo-analyser af 

fedtsyrer 

Isabella Skaarup Hansen og Ole 

Kjærsgaard, Viking Danmark 

 11.00 Klimakalkulator, målinger / registreringer 

af klimabelæstning 

Harri Mäkivuokko, ProAgria 

  Nordisk samarbejde Mødeleder: 

 11.20 NCDX/iDDEN – status, erfaringer og 

vision 

Tone Roalkvam, TINE 

 11.40 Diskussion  

 12.00 FROKOST  
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  Tema 3 - Avl – fremtidens ko – nye 

egenskaber – lille populationer 

Mødeleder: 

 13.00 
Fremtidens ko - Hvilken egenskaber skal 

fremtidens ko have? - Er fremtidens ko 

mange forskellige køer? 

Hanna Storlien, avlsforsker, Geno 

 13.20 Per-Johan Svensson, bonde og 

styremedlem í Växa 

 13.40 Diskussion  

 13.50 Hvor stammer den islandske ko fra - 

Historien om den isl. race 

Egill Gautason, Århus Universitet 

 14.10 Nye egenskaber indenfor avlsarbejdet - 

Nye målinger – observationer 

Karoline Bakke Wethal, 

avlsforsker, Geno 

 14.30 Avl med Holstein-koen i Norden 

 
Torben Balling Lund, direktør, 

Dansk Holstein 
 14.50 Diskussion  

 15.30 Kaffe og nationale møder 

(kaffe tas med til møderne) 

 

 16.30 Generalforsamling NØK  

 19.30 Festmiddag, underholdning og dans Hotel Selfoss 

Onsdag 

27. juli 

07.00-

09.30 

Morgenmad  

 10.00 Faglig fællesudflugt – avgang fra Hotel Selfoss 

Besøgning til to bedrifter, deltagere og medfølgere deles i to grupper, der 

besøger begge to på skift 

 12.30 Frokost Hotel Selfoss 

  Farvel og på gensyn i 2024  
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Program medfølger 

Dag Kl. Program medfølger 

Søndag 24. juli fra kl. 14.00 Ankomst til Selfoss 

 17.00 Åbningsprogram i Selfosskirke 

  - Velkommen til NØK 2022 

  - Island i dag 

   - Velkommen til Selfoss 

  - Musik 

 18.30 Apertif i Skyrland museum (óstaðfest) 

 19.30 Middag og samvær 

   

Mandag 25. juli 07.00-09.30 Morgenmad 

 til kl. 15.45 Fritid til at udforske Selfoss, shoppe eller bare nyde livet 

og slappe af 

eller 09.00 IV. Bjergvandring på Ingólfsfjall (omkring 2-3 timer) 

eller 09.00 III. Kajak tur 

 12.10 Frokost på Hotel Selfoss 

 15.45 I. NØK‘iadens fællestur – afgang fra Hotel Selfoss med 

busser 

 16.30 Besøg til Thingvellir – fortælle om stedets historie m.m. 

 19.00 Middag i Friðheimar–gartneri, rundvisning og tomatsmag 

 22.00 Afgang til Selfoss – ankomst om kl. 22.30 

   

Tirsdag 26. juli 07.00-09.30 Morgenmad 

 10.00-14.00 II. De første skridt i mejeri- og fiskeindustrien 

Afgang fra Hotel Selfoss 

 fra kl. 14.00 Fritid til at udforske Selfoss, shoppe eller bare nyde livet 

og slappe af 

 19.00 Festmiddag, underholdning og dans (Hotel Selfoss) 

Onsdag 27. juli 07.00-09.30 Morgenmad 

 10.00 Faglig fællesudflugt – avgang fra Hotel Selfoss 

Besøgning til to bedrifter, deltagere og medfølgere deles i to 

grupper, der besøger begge to på skift 

 12.00 Frokost på Hotel Selfoss 

Farvel og på gensyn i 2024 
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Program ungdom og børne 

Dag Kl. Program ungdom og børne 

Søndag 24. juli fra kl. 14.00 Ankomst til Selfoss 

 17.00 Åbningsprogram i Selfosskirke 

  - Velkommen til NØK 2022 

  - Island i dag 

   - Velkommen til Selfoss 

  - Musik 

 18.30 Apertif i Skyrland museum 

 19.30 Middag og samvær 

   

Mandag 25. juli 07.00-09.00 Morgenmad 

 09.00 IV. Bjergvandring på Ingólfsfjall (omkring 2-3 timer) 

eller 09.00 III. Kajak tur 

 12.10 Frokost på Hotel Selfoss 

 15.45 I. NØK‘iadens fællestur – afgang fra Hotel Selfoss med 

busser 

 16.30 Besøg til Thingvellir – fortælle om stedets historie m.m. 

 19.00 Middag i Friðheimar–gartneri, rundvisning og tomatsmag 

 22.00 Afgang til Selfoss – ankomst om kl. 22.30 

   

Tirsdag 26. juli 07.00-09.30 Morgenmad 

 10.00-15.00 Varme kilder på cykel - Hveragerði 

 19.00 Festmiddag, underholdning og dans (Hotel Selfoss) 

Onsdag 27. juli 07.00-09.30 Morgenmad 

 10.00 Faglige fællesudflugter – avgang fra Hotel Selfoss 

Besøgning til to bedrifter, deltagere og medfølgere deles i to 

grupper, der besøger begge to på skift 

 12.00 Frokost på Hotel Selfoss 

Farvel og på gensyn i 2024 
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Program for medfølgere 
 

Søndag 24. juli 2022 

Kl. 17.00 Opningsprogram i kirkjen i Selfoss. 

  - Velkomst 

  - Island i dag 

  - Velkommen til Selfoss 

  - Musik 

Kl. 18.30 Apertif i Skyrland museum (skyrland.is), som tager dig til hjertet  

  af islandsk historie, kultur og natur, og fortæller dig, hvad der  

  gemmer sig bag hver skefuld skyr. 

Kl. 19.30 Middag og samvær (Hotel Selfoss). 

 

Udflugter for medfølgere 

 

Mandag 25. juli 2020 

I. NØK‘iadens fællestur (en tur for deltagere og medfølgere) 
Kl. 15.45 Afgang fra 

Hotel Selfoss 

Kl. 16.30 Besøg til 

Þingvellir – fortælle om 

stedets historie m.m. 

Þingvellir var stedet for 

Alþingi, Islands årlige 

folketing fra år 930 til 

den sidste samling i 

Þingvellir i 1798. Siden 

1881 har folketinget 

været placeret i 

Reykjavík. 
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Þingvellir er nu en nationalpark, omkring 40 km nordøst for Islands 

hovedstad, Reykjavík. Þingvellir er et sted af historisk, kulturel og geologisk 

betydning og er et af de mest populære turistmål i Island. Parken ligger i en 

sprækkedal, der markerer toppen af Midt-Atlanterhavsryggen og grænsen 

mellem de nordamerikanske og eurasiske tektoniske plader. Mod syd ligger 

Þingvallavatn, den største naturlige sø i Island. 

 

Kl. 19.00 Middag i Friðheimar–gartneri, rundvisning og tomatsmag 

 Friðheimar er et gartneri som specialiser sig i 

tomatdyrkning. De har øget variationen af 

tomater på det islandske marked med prøvning af 

nye varianter. For eksempel, de var de første til at 

dyrke konfekture og blommetomater i 

helårsdyrkning her i landet og det seneste 

produkt er de lækre Piccolotomater. Tomaterne 

dyrkes nu hele året rundt med perfekt teknologi 

på en miljøvenlig måde, hvor grøn energi, klart vandingsvand og økologisk 

beskyttelse gør tomaterne friske og sunde. 

Kl. 22.30 Ankomst til Selfoss 

 

Yderligere information: 

https://www.thingvellir.is/ 

https://fridheimar.is/ 
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Tirsdag 26. juli 2020 

II. De første skridt i mejeri- og fiskeindustrien 

 

Kl. 10.00 Afgang fra Hotel 

Selfoss  

Besøg til de smukke små 

landsbyer på Islands sydkyst, 

Stokkseyri og Eyrarbakki - 

hvor tempoet i livet er meget 

anderledes end i Reykjavík, 

Islands hovedstad. Tilbage i 

det 18. århundrede var 

Eyrarbakki et meget levende 

samfund og fungerede som et 

center for mode og kultur i 

Island. I dag er Eyrarbakki så 

stille, men alligevel med så 

meget at byde på, med onkring 

570 indbyggere. Hvis du elsker 

maleriske gamle farverige huse 

og et langsomt tempo i livet, så er Eyrarbakki stedet at besøge. 

Det mest fremtrædende hus i 

landsbyen Eyrarbakki er Húsið - 

Huset - som er et af Islands ældste 

huse, bygget i 1765. Det blev 

bygget tilbage, da Eyrarbakki var 

en af de mest livlige kommercielle 

landsbyer i Island, og danske 

købmandsfamilier boede i det 200 

år. 
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I kirken vil du se en altertavle malet i 

1891 af den danske dronning Louise, 

dronningen af kong Christian IX (som i 

øvrigt var tipoldemor til dronning 

Margaret II i Danmark, dronning 

Elizabeth II i England og kong Harald V 

i Norge). 

Da kirkens arkitekt, Jóhann Fr. 

Jónsson, sejlede til København for at få 

træ til kirken, han mødte Danmarks konge og dronning, og dronningen 

lovede at male en altertavle til Eyrarbakkakirkja. Sådan kom det til, at vi har 

en kongelig altertavle i denne smukke kirke. 

Vi får god vejledning af en mand, der kender stedets historie rigtig godt. 

Vi fortsætter til Stokkseyri og kigger på Þuríðarbúð som giver indsigt i tabte 

praksisser. Þuríðarbúð er et hypotetisk hus, der giver et godt indblik i 

befolkningens forhold i 1800-tallet. 

På Stokkseyri var flere tiere havlejre 

som Þuríðarbúð i den anden halvdel 

af det 19. århundrede. De var fyldt 

med græstørv og sten. Blokke var 

langs væggene og i dem sov to og to 

sammen og de blev kaldt „lagsmenn“. 

Sølejrene var på én gang; kollegie, 

spisestue og daginstitution for 

varmere. 

Baugsstaðir mejeri („flødemejeri“). Det eneste 

mejeri i Island, der stadig har sit originale 

udstyr, er på Baugsstaðir-gården, 6 kilometer 

øst for Stokkseyri på sydkysten. Det blev 

grundlagt i 1904 af 48 bønder fra Stokkseyri og 

dets nabolag. Dette små andelsmejeri begyndte 

at fungere i 1905 og fortsatte indtil 1952, 

længere end noget andet små andelsmejeri på 

Island. Over 30 sådanne mejerier var i drift i Island på én gang. Baugsstaðir 

producerede smør af fløde som bønderne bragte til mejeriet. Hovedparten af 

produkterne blev solgt til England som „dansk smør“. 

Frokost på restauranten Fjöruborðið, hummersuppe og hjemmebagt brød. 

Turen tager 3-4 timer så vi vil være tilbage på Selfoss om kl. 14, senest. 

Pris: 5.000 kr, inkluderet: Bus, frokost og entré. 
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Yderligere information: 

https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/regina/the-lovely-little-

village-eyrarbakki-on-the-south-coast-of-iceland-the-house/ 

https://www.byggdasafn.is/onnur-sofn/rjomabuid-a-baugsstodum/ 

 

Onsdag 27. juli 2020 

Faglig udflugt 
Udflugter til typiske islandske kvægbesætninger i nærheden af Selfoss. 

Besætning 1: Besætning med omkring 70 malkekøer og DeLaval 

malkerobott. Stalden er forholdsvis ny, bygget i 2019, løsdrift med 

sengebåser. 

Besætning 2: Besætning med 60 malkekøer og Fullwood Merlin 

malkerobott. Stalden er delvist fra 1986 men blev ændret i 2019 og 

omdannet til løsdrift med sengebåser. 

 

Program for ungdom og medfølgere 

 

III. Kajak tur. Ca. 1-3 timer, uden vejledning. 

Særligt sjovt for familier og enkeltpersoner, hvor folk 

kan udforske deres egen labyrint af mosene. Et kort 

over området er til salg i receptionen. Det skal 

bemærkes, at området er fuldstændigt ufarligt. 

Pris: 5.500 ISK. Inkluderet: Kajak, tørdragt, 

redningsvest. Aldersgrænse 6 åre. Tilbydes 25. juli. 

Yderligere information: 

https://www.kajak.is/?lang=en 
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IV. Bjergvandring på Ingólfsfjall. Ingólfsfjall er et 551 m højt 

stenbjerge i nærheden af Selfoss, ses godt fra Selfoss 

og er faktisk "bybjerget". Fantastisk udsigt over Selfoss 

og området omkring. Bjerget er opkaldt efter Ingólfur 

Arnarson der betragtes som den første nybygger på 

Island. Han havde en vinterophold under Ingólfsfjall i 

874. Omkring 2-3 timer. Godt at have vandresko på og 

vandtæt jakke med. Tilbydes 25. juli. Gratis. 

 

V. Varme kilder på cykel - Hveragerði 
Cykeltur for alle aldersgrupper og 

niveauer. Indtil videre er det lige meget 

om du er nybegynder eller super 

avanceret motorcyklist, denne tur har 

noget for enhver smag og har scoret en 

topscore hver gang! 

Hveragerði og de nærmeste omgivelser 

er et smukt sted med storslået 

landskab. Byen er placeret på en aktiv 

vulkansk zone, og jordskælv er hyppige 

takket være de tektoniske bevægelser, 

der buldrer nedenfor.  

På denne tur viser vi dig Hveragerði i en 

eksklusiv tur, hvor vi cykler i og uden for byen. Det tager os gennem de 

voksede bakker ind i det nye geotermiske område, hvor du ser en række 

varme kilder fra små klukkende til pulserende superopvarmede bassiner af 

vand og damp. Vi skal koge nogle æg i en af de mange varme kilder og spise 

brød, der er bagt i en varm kilde. Derefter vil vi rejse sjove stier ved siden af 

floden i Hveragerði, og vores guide vil 

pege på sjove fakta og interessante 

steder, et af disse steder er 

jordskælvsmuseet, hvor du kan prøve en 

jordskælvssimulator. 

Du vil få en smagsprøve på enkeltspor, 

der tilbyder et sjovt flow og en fornøjelig 

tur. Men hvis nogen i gruppen ikke kan 

lide at være på single tracks, så har vi 

bredere grusveje, der også ligger gennem 

skoven. 

Bademuligheder: Midt i turen får du chancen for at hoppe fra en 1-5 meter 

klippe ned i en kold flod og derefter varme dig op i et varmt vandfald, eller 

bare gå direkte i det varme vandfald. ELLER vi kan afslutte med at tage et 
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afslappende bad i den lokale geotermisk opvarmede swimmingpool inde i 

Hveragerði. 

Pris: 14.000 ISK pr pers 

Hentning og returnering til Selfoss: 3.000 ISK pr voksen, 1.800 ISK pr 

barn 

Inkluderet: Frokost, hardtail cykel, hjelm, lokal guide og adgangsgebyr til 

museet og svømmehallen 

Varighed: 4-5 timer 

Cykelafstand: 8-12 km 

Hvad skal man medbringe: Badedragt, håndklæde, rygsæk, regnjacket og 

varme lag, der er behagelige at cykle i.  

Sværhedsgrad: 2 ud af 5 (vem cykeltur fra mtb-synspunkt, tilbyder dejligt 

flow og god oplevelse af Island) 

Tilbydes 26. juli. 

Vi forbeholder os retten til at annullere rejser, hvis deltagelse er utilstrækkelig. 

  

2 Poolen på Selfoss 
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Kort over Selfoss 

1: Kongres hotel 

2: Kirkjen 

3: Informationscenter 

4: Svømmebassinet 

5: Campingpladsen 

6: Hotel South Coast 

7: Selfoss Hostel 

8: Bella Apartments 

9: Gesthus 

10: Thoristun Apartments 

 

1 
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